
Новий вимір  
автоматичних  

кавомашин. 



Від квітки до зернини
У сучасному світі нам постійно бракує часу. 

Здатність відволіктися, бодай на одну хвилину від 
тисячі щоденних турбот стала розкішшю. Але все 
ж таки, ми можемо дозволити собі чашку аромат-
ної кави. Мільйони людей з цілого світу поєднані 
між собою спільною пристрастю: чашкою кави 
в компанії друзів або коханих. Подібно еліксиру 
середньовічних алхіміків, кава сповнює нас почут-
тям близькості та тепла.

Слово «кава» прийшло до нас від латинської 
назви цього виду рослин. Шлях кавових зерен до 
нашого столу починається здалеку. У тропічних 
районах Африки, Америки і Азії ростуть вічнозе-
лені дерева і кущі сімейства маренових. Це сімей-
ство об’єднує до 5 тисяч видів, 50 з них – кавові 
дерева, плоди яких дозволяють нам насолоджу-
ватися смачним і ароматним напоєм. На нашій 
планеті нараховується понад 6 мільярдів кавових 
дерев, а займана ними площа складає 4,5 мільйо-
нів гектарів.

Існує безліч різновидів кави, але найбільш ціну-
ється сорт Арабіка, на який приходиться три чверті 
світового виробництва. Оскільки Арабіка дуже чут-
лива до тепла та вологи, краще всього вона росте 
на висоті від 1000 до 2000 м над рівнем моря. При-
чому чим вище росте кава, тим вища якість каво-
вих зерен після обсмажування.

Дар природи, кавове зернятко, розвивається з 
білої крихкої квітки через декілька днів після цві-
тіння. Ягоди, що з’являються на рослині, мають 
спочатку зелений колір, але в процесі дозрівання, 
протягом дев’яти місяців, набувають красивого 
червоного кольору, дуже схожого на вишневий. 
Температура в тропіках завжди однакова та коли-
вається в межах від 15 до 24°С, що дозволяє рос-
лині плодоносити безперервно, набираючи колір 
після кожного чергового дощу. Тому на одному  
і тому ж дереві можуть знаходитися як дозрілі, так 
і недозрілі плоди. Плоди знімають з дерева, при-
чому роблять це вручну. Щоб витягнути зерно, 
необхідно видалити шкірку плоду і м’якоть, а також 
внутрішню «сріблясту шкірку».

Існує два методи обробки плодів - сухий і мокрий. 

Сухим методом отримують 65% кави. Цей найста-

ріший спосіб винайшли ще араби в стародавньому 

Йемені. Вони дозволяли сонцю засушити плоди на 

дереві, а потім струшували їх на підстилку. Каву 

Мокко і Джімму, найцінніший сорти, і зараз зали-

шають сохнути на деревах.

Велика частина кави Бразилії проходить сухе очи-

щення. Врожай збирають у сухий сезон з квітня по 

вересень. З дерева знімають всі плоди одночасно 

та розкладають сохнути на сонці на два-три тижні. 

Крім сушки, одночасно, відбувається ферментація 

зерна. Висушені плоди завантажують у спеціальну 

машину для видалення всіх зовнішніх оболонок. 

У Колумбії кавові плоди піддаються в основному 

мокрій обробці. Збір урожаю відбувається з жовтня 

по березень у сезон дощів. Для мокрої обробки  

з дерева зривають тільки зрілі плоди. Вони заван-

тажуються в баки, де протягом 20 - 24 годин підда-

ються бродінню. Після цього, в обертальних апа-

ратах під тиском сильних струменів води, м’якоть 

змивається остаточно. Потім слідує коротке про-

сушування на сонці. Мокрим методом обробляють 

тільки кращі сорти, кава мокрої обробки високо 

цінується на світовому ринку за її тонкий смак.

Свій аромат, смак та колір, кава набуває в про-

цесі обсмажування, причому цей процес настільки 

ж важливий, наскільки складний та тривалий. Зерна 

на 315 хвилин поміщають у жаровню (величезний 

циліндр, що обертається), де, завдяки складній сис-

темі, що доводить температуру в циліндрі до 230°С, 

вони втрачають до 20% своєї ваги, але набувають 

до 60% об’єму. Під час обсмажування цукор, що є в 

зернах, карамелізується, а частина целюлози кар-

бонізується, надаючи каві її неповторний колір та 

особливий аромат. Але людина відіграє в цому про-

цесі головну роль, оскільки саме людина визначає 

ступінь готовності і оцінює колір зерен, що гарантує 

прекрасний аромат. Адже, для кращого еспрессо, 

необхідна кава найвищої якості.З історії кави



Сучасний дизайн, універсальність та елегантність, PrimaDonna 

Exclusive від De’Longhi має найдосконалішу на цей час технологію 

у своєму серці, яка може задовольнити будь-яке бажанння щодо 

гарячих напоїв, навіть найвибагливіше.

PRIMADONNA EXCLUSIVE: БЕЗ КОМПРОМІСІВ.  

ТЕХНОЛОГІЯ ТА ПРОСТОТА ВИКОРИСТАННЯ:  

НЕПЕРЕВЕРШЕНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

PrimaDonna Exclusive має інтуїтивний кольоровий дисплей, який 

гарантує легкість користування та може приготувати всі ваші улю-

блені гарячі напої одним дотиком завдяки 6 спеціальним мета-

левим кнопкам. И це ще не все. З новою можливістю створювати 

декілька індивідуальних профілів усі члени Вашої родини зможуть 

запрограммувати приготування своїх улюблених напоїв за своїм 

власним рецептом.

ТЕХНОЛОГІЇ ТА ТРАДИЦІЇ: ІТАЛІЙСЬКИЙ ЕСПРЕССО

Створена для справжніх поціновувачів кави, PrimaDonna Exclusive 

застосовує найбільш сучасні технології для приготування традицій-

ного італійського еспрессо. Система прогресивного електронного 

контролю , що автоматично регулює кількість кави, температуру, 

тиск та воду, робить можливим приготування найароматніших каво-

вих напоїв, як з зернової так і з меленої кави. Блок заварювання, що 

легко виймається, — «серце» Primadonna Exclusive, готує неймовірно 

ніжну каву з багатим смаком та насиченим ароматом, що завжди має 

ідеальну температуру. Більше того, ця унікальна машина дає вибір  

з 13 рівнів помелу кавових зерен, щоб задовольнити найбільш витон-

чені смаки.



PRIMADONNA EXCLUSIVE ЕSАМ 6900
• Запатентована система «Autocappuccino»: капучіно, лате-мак'ято,  
кава лате, гаряче молоко, шоколад  — натиском однієй кнопки.

• Унікальна функція приготування гарячого шоколаду.

• Одночасне приготування 2-х чашок еспрессо. 

• Кольоровий LCD дисплей.

• Вибір кількості кави та води.  
Персональні установки (функція запам’ятовування). 

• Можливість створення персональних профайлів для 5 чоловік.

• Інтегрована  бесшумна кавомолка с 13 ступенями помелу.

• Можна використовувати каву у зернах та мелену.

• Кнопка «Long coffee» — велика порція кави.

• Краник для гарячої води для приготування чаю.

• Спеціальна зберігаюча температуру ємність для молока з кнопкою 
автоматичної очистки. 

• Дозатор під чашки різної висоти, що регулюється: від 88 до 140 мм.

• Електронний контроль температури.

• Попереднє змочування.

• З’ємний блок заварювання для полегшення обслуговування.

• Індикатор рівня води та кави.

• Лічильник приготованих порцій кави.

• Індикація загрузки контейнеру для жмиху: 14 чашок або 72 години  
після першого використання.

• З’ємний резервуар для води ємністю 1.4 л. 

• Програмування жорсткості води.

• Фільтр для води.

• Попередження про необхідність прочистки системи Капучино.  
Достатньо натиснути кнопку «Clean«. 

• Автоматична промивка та декальцинація.

• З’ємний контейнер для крапель з індикатором рівня води.

• Програмоване автоматичне відключення та режим очікування.

• Переключення живлення в режим нульового споживання.

• Підігрів чашок.

• Потужність: 1350 Вт.

• Корпус з нержавіючої сталі.



ЗАПАТЕНТОВАНИЙ DE'LONGHI БЛОК ДЛЯ ЗАВАРЮВАННЯ КАВИ 

має компактний розмір, легко виймається та дозволяє без жодних 

зусиль та застосування хімічних засобів підтримувати кавомашину 

у зразковій чистоті. Достатьно його час від часу просто промивати 

під проточною водою. А надійна робота «серця» кавоварки гарантує 

справжній «еспрессо» ідеальної температури!

Ексклюзивний водний фільтр 
та автоматична програма де-
кальцинації зменшують утво-
рення накипу, що подовжує 
термін служби машини та га-
рантує ідеальну каву щодня. 

Кава в зернах або мелена?
З PrimaDonna Exclusive не 
потрібно вибирати! Найкра-
щій результат гарантовано 
як з зерновою, так і з меле-
ною кавою.

PrimaDonna Exclusive готує 
дві кави еспрессо одночас-
но з одного помелу кави. 
Машина автоматично збіль-
шує кількість кави для при-
готування двох чашок, тому 
якість кави залишається не-
змінно високою.

Контейнер для молока легко 
розбирається, та дозволяє 
мити всі його частини, що 
контактують з молоком, в 
посудомийній машині. Кон-
тейнер для приготування 
гарячого шоколаду повністю 
розбирається та миється у 
посудомийній машині.

Контейнер для молока має 
регулятор піні, де також ін-
тегрована функція автома-
тичної очистки, що активує 
пар та гарячу воду для про-
чищення всієї системі, яка 
застосовується для приготу-
вання молочних напоїв. Це 
дозволяє підтримувати від-
мінну чистоту машини.

 

Многофункціональний при-
лад для приготування чаю не 
тільки підготує гарячу воду за 
декілька секунд, але ще й до-
зволяє збивати молоко тра-
диційним способом.



ТЕХНОЛОГІЇ ТА УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ: МОЛОКО

Вдосконалена система Автокапучино приготує будь-який гаря-

чий молочний напій з м’якою, шовковистою та неймовірно стійкою 

молочною піною. Вбудований регулятор дозволяє регулювати щіль-

ність молочної піни в залежності від обраного напою. Функція авто-

матичної очистки, яка інтегрована в регулятор піни, допоможе під-

тримувати кавомашину у чистоті швидко та без зусиль. PrimaDonna 

Exclusive дає можливість використання справжньої склянки для 

Латте Мак’ято (висотою до 14 см). Оновлений контейнер з подвійними 

стінками підтримує довше молоко прохолодним для ідеальної пінки. 

Капучино, лате мак'ято, кофе лате: PrimaDonna Exclusive  

задовольняє будь-які бажання.

ТЕХНОЛОГІЯ ТА КРЕАТИВНІСТЬ:  

ПОТІШТЕ СЕБЕ ГАРЯЧИМ ШОКОЛАДОМ

PrimaDonna Exclusive зможе відігравати навіть більш важливу роль 

у Вашому домі завдяки новій функції приготування справжнього 

гарячого шоколаду. Додаючи у спеціальний контейнер молоко, 

какао та цукор та нажавши одну кнопку через декілька хвилин ви 

отримаєте 1 чи 2 порції неперевершеного гарячого шоколаду.

З PrimaDonna Exclusive будь-яке бажання виконується.

Власна кав’ярня у вас вдома



Найсучасніші технології втілені в суперавтоматичній кавомашині 

серії PrimaDonna Avant (Примадонна Авант) ESAM  6700 з сенсорним 

керуванням. Одним дотиком до зображення символу на панелі пре-

міум кавомашини ви можете замовити свою улюблену каву-еспрессо, 

капучино з ніжною вершковою піною, ароматний мак’ято, каву-лате 

або просто гаряче молоко. 

Елегантність металевого корпусу, зручність системи «Автокапучіно», 

спеціальна конструкція підставки та регулювання висоти блоку подачі 

кави, що дає можливість подавати Ваш улюблений напій у чашку або 

склянку висотою до 15 см – все це PrimaDonna Avant ESAM 6700.



PRIMADONNA AVANT ЕSАМ 6700

• Стильний металевий корпус.

• Сенсорна панель керування.

• Цифровий неоновий дисплей, русифіковане меню.

• Окрема кнопка «Long» для приготування виликої порції кави 
«Амерікано».

• Вибір рецепту персональної кави – 5 варіантів міцності, 3 варіанти 
температури води, кількість води програмується за бажанням.

• Запатентована система «Autocappuccino»: капучіно, лате-мак'ято,  
кава лате, гаряче молоко  — натиском однієй кнопки.

• Кнопка автоматичої очистки системи «Автокапучино».

• Дизайн контейнера для молока дозволяє зберігати його у холодильнику.

• Електронний термостат для кави та подачі гарячої води.

• Можливість використання кави в зернах та меленої кави.

• Інтегрована жорнова кавомолка – 13 ступенів помелу кави.

• Контейнер для зерен на 250 г 

• З'ємний контейнер для води: 1,8 л

• Одночасне приготування 1 або 2-х порцій кави.

• Попереднє змочування кави для кращого смаку.

• Автоматична промивка системи після кожної порції.

• Регульовані блок подачі кави та підставка для чашок висотою до 15 см!

• Лічільник приготованої кави.

• Індикатор заповнення ємності для кавової гущі.

• Програмування жорсткості води. 

• Панель для підігріву чашок.

• Автоматичне включення та виключення (можна встановити час).

• З’ємний заварювальний блок.

• Потужність: 1350 Вт



Автоматична кавомашина з безмежни-

ми можливостями, що гідно носить назву 

PrimaDonna (Примадонна), з легкістью 

приготує каву-еспрессо обраної міцності, 

ніжний капучино, вишуканий мак’ято або 

легку каву-лате. Відтепер, Ви зможете на-

солоджуватися цими напоями не тільки  

у кав’ярні, ресторані, або барі – а й сма-

кувати їх вдома, натиснувши всього 

лише одну кнопку кавомашини – Вашої 

PrimaDonna!

Стильний металевий корпус, неоновий 

дисплей, з першої миті привертають увагу. 

Інтегрована жорнова кавомолка, автома-

тична система очистки, підказки на дисплеї 

(про необхідність долити воду, або викину-

ти жмих, тощо), система «Автокапучино» 

з контейнером для молока, дизайн якого 

дозволяє зберігати його у холодильни-

ку до наступного використання – все це 

притаманно Вашій PrimaDonna. А аромат 

свіжої кави завжди допоможе вдало роз-

почати новий день та надасть наснаги  

в будь-який момент!

PRIMADONNA ЕSАМ 6620

• Стильний металевий корпус.

• Цифровий неоновий дисплей, русифіковане меню.

• Вибір рецепта персональної кави – 5 варіантів міцності,  
3 варіанти температури води, кількість води програмується.

• Запатентована система «Autocappuccino»:  
капучіно, лате-мак'ято, кава лате  —  
натиском однієй кнопки.

• Кнопка автоматичої очистки системи «Автокапучино».

• Дизайн контейнера для молока дозволяє зберігати його  
у холодильнику до наступного використання.

• Регульовані блок подачі кави та підставка  
для чашок висотою до 15 см!

• Електронний термостат для кави та подачі гарячої води.

• Можливість використання кави в зернах та меленої кави.

• Жорнова кавомолка – 13 ступенів помелу кави.

• Контейнер для зерен на 250 г

• Одночасне приготування 1 або 2-х порцій кави.

• Автоматична промивка системи після кожної порції.

• Контейнер для води: 1,8 л

• Панель для підігріву чашок.

• Автоматичне включення та виключення (можна встановити час).

• З’ємний заварювальний блок.

• Потужність: 1350 Вт



Приготуйтеся до насолоди
Ідеальний баланс простоти, потужності та стилю, дизайну та техно-

логії. Насолоджуйтесь чудовим смаком італійської кави, капучино 

та досконалим латте, або навіть просто теплим молоком. 

Інноваційна металева система сенсорного контролю, ексклюзивно 

розроблена для кавомашини PrimaDonna S De Luxe, має інтуїтивно 

зрозумілу електронну систему управління, для простого та миттє-

вого використання.

Кавомашина PrimaDonna S De Luxe гарантує непереверше-

ний аромат кави завдяки контейнеру для зерен із герметичною 

кришкою, що дозволяє зернам завжди залишатись свіжими.  

Інтегрована кавомолка з регулюванням ступенів помелу зерен, що 

дозволяє отримати улюбленний смак кави. 



PRIMADONNA S ЕСАМ 26.455.M

• Компактний та стильний металевий корпус.

• Приготувати каву за власним рецептом ще ніколи не було так легко. 

Обирайте між невеликою, середньою, або великою порцією, спробуйте 

міцну та середню за смаком каву, гарячу, або теплу. 

• Запатентована система «Автокапучино»: насолоджуйтесь 

ідеальним капучино, лате мак`ято, лате та гарячим молоком.

• Інтегрована жорнова кавомолка – 13 ступенів помелу кави.

• Можливість використання кави в зернах та меленої кави. 

• Попереднє замочування кави для кращого смаку.

• Регульований блок подачі кави для чашок різної висоти до 142 мм.

• Одночасне приготування 1 або 2-х чашок кави.

• Кнопка автоматичої очистки системи «Автокапучино».

• Дизайн контейнер для молока дозволяє зберігати його  

у холодильнику.

• Лічильник приготованої кави. 

• Панель для підігріву чашок. 

• Контейнер для зерен із герметичної кришкою для збереження аромату. 

• Автоматичні програми очищення та декальцинації. 

• Індикатор заповнення ємкості для кавової гущі: 14 чашок/72 години. 

• З`ємний резервуар для води (місткість 1.8 л). 

• Фільтр очищення води. 

• Програмування жорсткості води. 

• З`ємний піддон для крапель з індикатором. 

• Програмоване автоматичне включення та виключення. 

• Перемикач живлення для нульового споживання. 

• Функція економного споживання. 

• Функція очікування. 

• 2 бойлери: окремо для кави та пари. 

• З`ємний блок заварювання кави. 

• Підсвічування чашки. 

• Потужність: 1450 Вт



PrimaDonnaS De Luxe у кольоровому вимірі

Кольоровий глянец

Матовий метал

Металевий глянец

ECAM 26.455.B
Лакріця

ECAM 26.455.BKB
Сірий металлік

ECAM 26.455.WB
Білий кокос

ECAM 26.455.YEB
Ванільний жовтий

ECAM 26.455.GRB
М'ятний зелений

ECAM 26.455.BWB
Кориця

ECAM 26.455.RB
Червоні фрукти

ECAM 26.455.BLB
Черника



Найтонша на ринку!
PrimaDonna XS це нова суперкомпактна кавомашина від De’Longhi.

PrimaDonna XS втілює універсальність, передові технології та  

неперевершений результат. Технічні експерти De’Longhi разом  

розробили компактну та ефективну технологію втілену в найменш 

можливому розмірі.

Дизайн, що підійте будь-якому інтер’єру, пропорціональні та геомет- 

ричні лінії, поєднані з точеними рисами нержавіючої сталі,  

обраними для подовженого строку служби. Функціональність та стиль  

підкреслюють  досконалий смак.

Всі напої одним дотиком
PrimaDonna XS має просту та зрозумілу металеву панель управління. 



• Суперкомпактна автоматична кавомашина  
(19,5 см завширшки).

• Тип кави: зерна та мелена. Вбудована кавомолка 
з 13 ступенями помелу з кришкою, що зберігає 
аромат.

• Запатентована система «Autocappuccino»: 
капучіно, лате-мак'ято, кава лате, гаряче 
молоко  — натиском однієй кнопки.

• Контейнер для кавових зерен: 150 г.

• Персональні налаштування.

• Краник для приготування чаю  
(для подавання гарячої води).

• 4-строковий дісплей.

• Одночасне приготування 2-х чашок.

• З’ємний блок заварювання для полегшення догляду.

• Вибір кількості кави та води на порцію.

• Вибір температури напою.

• Електронний контроль температури.

• Попереднє змочування.

• Дозатор, що регулюється під чашки різної 
висоти: від 92 до 142 мм.

• Індикатор рівня води та кави.

• Програмоване автоматичне відключення  
та режим очікування.

• Підрахунок звареної кави.

• Індикація завантаження контейнеру для 
жмиху: 14 чашок або 72 години після першого 
застосування.

• З’ємний резервуар для води ємністю 1,3 л. 

• Водний фільтр.

• Підсвічування чашок.

• Автоматична промивка та декальцинація.

• Програмування жорсткості води.

• Підігрів чашок зі спеціальною кнопкою 
вмикання/вимиканя.

• З’ємний контейнер для капель с індикатором 
рівня води.

• Перемикання живлення в режим нульового 
споживання.

ETAM 36.365.M    ETAM 36.365.MB

Зручна ціфрова панель 
управління

LED підсвічування чашок

Фільтр для води

Ємність для молока можно 
зберігати у холодильнику

Краник для гарячої води

Автоматичне очищення сис-
теми Автокапучино

Жорнова кавомолка та відсік 
для меленої кави 

З'ємний блок заварювання 
кави

Панель для підігріву чашок  
з кнопкою вимкнення



Зосередимось на технології
Компактні кавомашини цієї серії, перетворють щоденну роботу 

на кухні на функціональність та стиль. Як невеличке зерно  

у чашці, невеликі розміри цих кавомашин дозволяють поміс-

тити їх у найменших приміщеннях, навіть з інтегрованою сис-

темою «Автокапучино», запатентованою компанією De’Longhi.

Відчуйте аромат справжньої італійської кави з машинами висо-

кої продуктивності серії Компакт. Контейнер для зерен інтегро-

ванної кавомолки, було розроблено таким чином, щоб опти-

мізувати внутрішній простір при збереженні продуктивності  

у кінцевому результаті. 

Приготування Еспрессо – це мистецтво, яке залежить від 

двох інгредієнтів, води та свіжомелених зерен. Тиск води  

у 15 бар забезпечує казково насичений аромат італійської кави 

Еспрессо. Завдяки інтегрованній жорновій кавомолці, нові ком-

пактні кавомашини можуть постійно молоти свіжу каву, дозво-

ляючи зернам дарувати свій найкращий аромат. 

Компактна Серія  



• Система «Автокапучино», запатентована 

компанією De’Longhi, для створення 

ідеального капучино... лише дотиком однієї 

кнопки.

• Приготувати каву за власним рецептом ще ніколи 

не було так легко. Обирайте між невеликою, 

середньою, або великою порцією, спробуйте міцну 

та середню за смаком каву, гарячу, або теплу. 

• Можливість використання кави в зернах та 

меленої кави. Інтегрована жорнова кавомолка 

– 13 ступенів помелу кави.

• Одночасне приготування 1 або 2-х чашок кави. 

• Кнопка автоматичої очистки системи 

«Автокапучино».

• Дизайн контейнеру для молока дозволяє 

зберігати його у холодильнику.

• Регульований блок подачі кави для чашок різної 

висоти до 142 мм.  

• Попереднє замочування кави для кращого смаку. 

• Цифровий дисплей. 

• Автоматичне включення та виключення  

(можна встановити час).

• З`ємний контейнер для води (1.8 л). 

• З`ємний блок заварювання кави.

• Новий термо-блок: для приготування кави  

за ідеальних та постійних температур. 

• Лічильник приготованої кави. 

• Герметична кришка для збереження аромату зерен. 

• Автоматичні програми очищення та декальцинації. 

• Підсвічування чашки. 

• Підставка для чашки. 

• Функція енергозбереження (споживання < 0,7 Вт). 

• Перемикач нульового споживання електроенергії. 

• Функція очікування (споживання < 0,35 Вт).

ЕСАМ 23.450.S      ЕСАМ 23.450.B

Передові технології та нові удосконалені 

системи автоматичного управління, які до-

зволяють заощаджувати електроенергію, 

запобігати розсіюванню тепла. 

Цю компактну машину було створено для 

економного споживання електроенергії. З 

новою функцією очікування, машина вими-

кається автоматично. Ви самостійно про-

грамуєте інтервал часу очікування до ви-

мкнення: від 15 хвилин до 3 годин. 

Ще ніколи чистити не було так легко.  

Гарна зовні та чиста з середини. 

Фронтальний підхід. Для абсолютної легкості  

у використанні усі функціональні області знахо-

дяться у безпосередній зоні досяжності. Почина-

ючи з ємкості для води та закінчуючи контейне-

ром для відходів. Вам не потрібно переміщати 

машину або шукати приховані деталі. Приготу-

вання кави може бути легким та приємним. 

Цей продукт від De’Longhi було розроблено за 

філософією постійного удосконалення та по-

шуку рішення, у питанні зниження шкідливого 

впливу на навколишнє середовище. Вироб-

ничі потужності машини сертифіковані згідно 

ISO14001.



ECAM 23.420.SB      ECAM 23.420.SW ECAM 23.210.W         ECAM 23.21.B

• Система капучіно із регулятором піни. 

• Вибір рецепта персональної кави – 5 варіантів 
міцності, 3 варіанти температури води, кількість 
води програмуються за бажанням.

• Інтегрована жорнова кавомолка – 13 ступенів 
помелу кави. Можливість використання кави в 
зернах та меленої кави. 

• Регульований блок подачі кави для чашок різної 
висоти до 142 мм. 

• Одночасне приготування 1 або 2-х чашок кави.

• Програмоване автоматичне включення та виклю-
чення (можна встановити потрібний час).

• Попереднє замочування кави для кращого смаку. 

• З`ємний блок заварювання кави.

• З`ємний контейнер для води (1.8 л). 

• Новий термо-блок: для приготування кави  
за ідеальних та постійних температур. 

• Приготувати каву за власним рецептом 
ще ніколи не було так легко. Обирайте між 
невеликою, середньою, або великою порцією, 
спробуйте міцну та середню за смаком каву, 
гарячу, або теплу. 

• Інтегрована жорнова кавомолка – 13 ступенів 
помелу кави. Герметичною кришка для збере-
ження аромату кавових зерен. 

• Можливість використання кави в зернах  
та меленої кави.

• Система «Капучино».  

• Одночасне приготування 1 або 2-х чашок кави. 

• Регульований блок подачі кави для чашок різної 
висоти до 142 мм. 

• Функція автоматичного включення та виключення. 

• Попереднє замочування кави для кращого смаку. 

• З`ємний блок заварювання кави.

• З`ємний контейнер для води (1.8 л). 

• Програмування жорсткості води.

• Індікація заповнення ємності для ковової гущі.

• Лічильник приготованої кави. 

• Герметична кришка для збереження аромату. 

• Автоматичні програми очищення та декальцинації. 

• Цифровий дисплей. 

• Підставка для чашок. 

• Функція енергозбереження (споживання < 0,7 Вт). 

• Перемикач нульового споживання електроенергії. 

• Функція очікування (споживання < 0,35 Вт).

ECAM 23.420.SB Колір: сріблястий/чорний

ECAM 23.420.SW Колір: сріблястий/білий

• Новий термо-блок: для приготування кави  
за ідеальних та постійних температур.

• Програмування жорсткості води.

• Індикація заповнення ємкості для ковової гущі. 

• Автоматичні програми очищення та декальцинації. 

• Панель з інтуїтивно зрозумілими символами,  
що підсвічуються. 

• Підставка для чашок. 

• Функція енергозбереження (споживання < 0,7 Вт). 

• Перемикач нульового споживання електроенергії. 

• Функція очікування (споживання < 0,35 Вт).

ECAM 23.210.B Колір: чорний

ECAM 23.210.W Колір: білий



• Вдосконалений дизайн та хромовані деталі.

• 2-х строковий дісплей.

• Запатентована система «Автокапучино».

• Спеціальні кнопки CAPPUCCINO та MY MILK.

• Новий напій FLAT WHITE (у списку меню прокрутки).

• Система очистки інтегрована в регуляторі піні.

• Персональні налаштування (функція 
запам’ятовування).

• Прилад для приготування чаю (для подавання гаря-
чої води).

• Тип кави: зерна та мелена.

• Контейнер для кавових зерен: 250 г.

• Одночасне приготування 2-х чашок.

• З’ємний блок заварювання для полегшення догляду.

• Вбудована кавомолка з 13 ступенями помелу  
з кришкою, що зберігає аромат.

• Вибір кількості кави та води на порцію.

• Вибір температури напою.

• Попереднє змочування.

• Електронний контроль температури.

• Дозатор, що регулюється під чашки різної висоти: 
від 86 до 142 мм.

• Програмоване автоматичне відключення  
та режим очікування.

• Індикатор рівня води та кави.

• Підрахунок звареної кави.

• Індикація завантаження контейнеру для жмиху: 14 
чашок або 72 години після першого застосування.

• З’ємний резервуар для води ємністю 1.8 л.

• Водний фільтр.

• Підсвічування чашок.

• Автоматична промивка та декальцинація.

• Програмування жорсткості води.

• Підігрів чашок.

• З’ємний контейнер для капель с індикатором 
рівня води.

• Перемикання живлення в режим нульового спо-
живання.

ECAM 25.452.S           ECAM 25.452.B

Кавовий напій Flat White (Флет Вайт) був створений у Сиднеі  

у 80-ті роки.

Що у Flat White особливого? Молоко збивається у оксамитову  

“вологу” піну з маленькими однорідними бульбашками, трішки 

меньш пишку та меньш “молочну” ніж для Латте.

Flat White був включений до меню нойбільш відомих кав’ярень світу: 

Starbucks, Costa та MacCafe.

Flat white 
Новий кавовий тренд



• Нова зпрощена панель контролю, що дає змогу 
приготувати каву тільки натиснувши кнопку. 
Повертаючи регулятор ви регулюєте міцність кави.

• Система «Капучино» з вбудованим регулятором 
піні для приготування ідеального капучино.

• Інтегрована жорнова кавомолка з 13 ступенями 
помелу кави. 

• Герметична кришка для збереження аромату 
кавових зерен.

• Можливість використання кави в зернах та меле-
ної кави.

• Кнопка «Long coffee» — велика порція кави.

• Одночасне приготування 1 або 2-х чашок кави.

• Регульований блок подачі кави для чашок різної 
висоти до 142 мм.

• Функція автоматичного включення та виключення.

• Попереднє замочування кави для кращого смаку.

• З`ємний блок заварювання кави.

• Панель з інтуїтивно зрозумілими символами,  
що підсвічуються. 

• З`ємний контейнер для води (1.8 л).

• Новий термо-блок: для приготування кави за  
ідеальних та постійних температур.

• Програмування жорсткості води.

• Індикація заповнення ємкості для кавової гущі. 

• Лічильник приготованої кави. 

• Автоматичні програми очищення та декальцинації. 

• Функція енергозбереження та очікування.

• Перемикач нульового споживання електроенергії. 

• Регулювання кількості води та кави на порцію

• Індикація завантаження контейнеру для жмиху:  
14 чашок або 72 години після першого застосу-
вання.

• Водний фільтр.

• З’ємний контейнер для капель с індикатором 
рівня води.

ЕСАМ 23.120.SB       ЕСАМ 23.120.B



ECAM 22.360.B           ECAM 22.360.S

• Система «Автокапучино»: змішує повітря, пару 
та молоко для отримання густої молочної піни 
для приготування неперевершеного капучино.  

• Вибір рецепта персональної кави – 5 варіантів 
міцності, 3 варіанти температури води, кількість 
води програмуються за бажанням.

• Можливість використання кави в зернах  
та меленої кави. 

• Інтегрована кавомолка із 13 ступенями помолу. 

• З`ємний контейнер для води (1.8 л).

• Новий термо-блок для приготування кави  
за ідеальних та постійних температур.

• Попереднє замочування кави для кращого смаку.

• Герметична кришка контейнеру для зерен, 
 для збереження аромату. 

• Регульований блок подачі кави для чашок різної 
висоти до 142 мм.

• Автоматичні програми очищення та декальцинації.

• Індикатор заповнення ємкості для кавової гущі. 

• Піддон для крапель з індикатором заповнення.   

• Панель для підігріву чашок.

• Лічільник приготованої кави.

• Фільтр води. 

• Програмування жорсткості води. 

• З`ємний блок заварювання кави. 

• Автоматичне вимкнення.

• Перемикач нульового споживання електроенергії.  

• Функція енергозбереження.  

• Функція очикування. 



ECAM 22.117.B        ECAM 22.117.SB

ECAM 22.320.SB

• Система «Капучино»: змішує повітря, пару та мо-
локо для отримання густої молочної піни для при-
готування неперевершеного капучино.  

• Вибір рецепта персональної кави – 5 варіантів 
міцності, 3 варіанти температури води, кіль-
кість води програмуються за бажанням.

• Можливість використання кави в зернах  
та меленої кави. 

• Інтегрована кавомолка із 13 ступенями помолу. 

• З`ємний контейнер для води (1.8 л).

• Новий термо-блок для приготування кави  
за ідеальних та постійних температур.

• Попереднє замочування кави для кращого смаку.

• Герметична кришка контейнеру для зерен, 
 для збереження аромату. 

• Регульований блок подачі кави для чашок різної 
висоти до 142 мм.

• Система «Капучино» з вбудованим регулятором 
піні для приготування ідеального капучино.

• Персональні налаштування (функція 
запам’ятовування).ґ

• Спеціальна кнопка «LONG» велика порція кави.

• Вбудована безумна кавомолка з 13 ступенями помелу 
з кришкою, що зберігає аромат.

• Тип кави: зерна та мелена.

• Контейнер для кавових зерен: 250 г

• Одночасне приготування 2-х чашок.

• З’ємний блок заварювання для полегшення догляду.

• Вибір кількості кави та води на порцію.

• Вибір температури напою.

• Електронний контроль температури.

• Попереднє змочування.

• Дозатор, що регулюється під чашки різної висоти:  
від 86 до 142 мм

• Автоматичні програми очищення та декальцинації.

• Індикатор заповнення ємкості для кавової гущі. 

• Піддон для крапель з індикатором заповнення.   

• Панель для підігріву чашок.

• Лічільник приготованої кави.

• Фільтр води. 

• Програмування жорсткості води. 

• З`ємний блок заварювання кави. 

• Автоматичне вимкнення.

• Перемикач нульового споживання електроенергії.  

• Функція енергозбереження.  

• Функція очикування. 

ECAM 22.117.SB Колір: сріблястий/чорний
ECAM 22.117.B Колір: чорний
ECAM 22.110.B Колір: чорний
ECAM 22.110.SB Колір: сріблястий/чорний

• Програмоване автоматичне відключення  
та режим очікування.

• Індикатор рівня води та кави.

• Підрахунок звареної кави.

• Індикація завантаження контейнеру для жмиху: 
14 чашок або 72 години після першого застосу-
вання.

• З’ємний резервуар для води ємністю 1.8 л 

• Водний фільтр.

• Автоматична промивка та декальцинація.

• Програмування жорсткості води.

• Підставка для чашок.

• З’ємний контейнер для капель с індикатором 
рівня води.

• Перемикання живлення в режим нульового спо-
живання.

ECAM  
22.110.B

ECAM  
22.110.SB



ESAM 04.110.B - ESAM 04.120.S ESAM 03.110.S - ESAM 03.120.S

• Система «Капучино». 

• Вибір міцності та кількості кави еспрессо. 

• Приготування кави із зерен та меленої кави.

• Інтегрована кавомолка із 13 ступенями помолу. 

• Можна готувати 2 чашки еспрессо одночасно.

• З`ємний блок заварювання кави. 

• З`ємний контейнер для води (1.8 л).

• Автоматичні програми очищення та декальцинації. 

• Автоматичне вимкнення.

• Електронна система контролю температури. 

• Індикатор заповнення ємкості для кавової гущі. 

• Регульований блок подачі кави для чашок різної висоти.

• Піддон для крапель з індикатором заповнення.  

• Програмування жорсткості води.  

• Панель для чашок.

• Перемикач нульового споживання електроенергії. 

• Функції енергозбереження та очикування. 

ECAM 04.120.S

• Система «Капучино» із регулятором щільності піни. 
Дозволяє готувати капучино та легку каву лате.

 Система «Капучино». 

• Вибір міцності та кількості кави еспрессо. 

• Приготування кави із зерен та меленої кави.

• Інтегрована кавомолка із 13 ступенями помолу. 

• Можна готувати 2 чашки еспрессо одночасно.

• З`ємний блок заварювання кави. 

• З`ємний контейнер для води (1.8 л).

• Автоматичні програми очищення та декальцинації. 

• Автоматичне вимкнення.

• Електронна система контролю температури. 

• Індикатор заповнення ємкості для кавової гущі. 

• Регульований блок подачі кави для чашок різної висоти.

• Піддон для крапель з індикатором заповнення.  

• Програмування жорсткості води. 

• Панель для чашок.

• Перемикач нульового споживання електроенергії. 

• Функції енергозбереження та очикування. 

ECAM 03.120.S

• Система «Капучино» із регулятором щільності піни. 
Дозволяє готувати капучино та легку каву лате.



ESAM 4500.S ESAM 04.350.S

• Cистема «Автокапучино» 

• Цифровий дисплей. 

• Інтегрована кавомолка із 13 ступенями помелу. 

• Приготування кави із зерен та меленої кави.

• Можна готувати 2 чашки еспрессо одночасно.

• З`ємний блок заварювання кави. 

• Регулятор кількості води та кави.

• Електронна система контролю температури. 

• Регульований блок подачі кави для чашок різної висоти.

• Автоматичне включення та виключення. 

• Індикатор закінчення води та кави.

• Кнопка автоматичої очистки системи «Автокапучино».

• Дизайн контейнер для молока дозволяє зберігати 
його у холодильнику.

• З`ємний контейнер для води (1.8 л). 

• Автоматичні програми очищення та декальцинації. 

• Панель для підігріву чашок.

• З`ємний піддон для крапель. 

• Функція енергозбереження та очикування. 

• Перемикач нульового споживання електроенергії.

• Система «Автокапучино»

• Цифровий дисплей. 

• Інтегрована кавомолка із 13 ступенями помелу.

• Приготування кави із зерен та меленої кави.

• Можна готувати 2 чашки еспрессо одночасно.

• З`ємний блок заварювання кави. 

• Регулятор кількості води та кави.

• Електронна система контролю тмператури. 

• Регулятор висоти дозатора для чашок різного розміру.

• Автоматичне включення та виключення. 

• Індикатор закінчення води та кави.

• Кнопка автоматичної очистки системи «Автокапучино».

• Дизайн контейнер для молока дозволяє зберігати  
його у холодильнику.

• З`ємний контейнер для води (1.8 л). 

• Автоматичні програми очищення та декальцинації. 

• Панель для підігріву чашок.

• З`ємний піддон для крапель. 

• Функція енергозбереження та очикування. 

• Перемикач нульового споживання електроенергії.



• Система «Капучино»: змішує повітря, пару та молоко 
для отримання густої молочної піни для приготування 
неперевершеного капучино.

• Приготування кави із зерен та меленої кави.

• Можна готувати 2 чашки еспрессо одночасно.

• З`ємний блок заварювання кави.  

• Інтегрована кавомолка із 13 ступенями помелу. 

• Регулятор кількості води та кави.

• Електронна система контролю температури. 

• Попереднє змочування кави для кращого смаку. 

• Регульований блок подачі кави для чашок різної висоти.

• Система «Капучино».

• Інтегрована кавомолка із 13 ступенями помелу. 

• Приготування кави із зерен та меленої кави.

• Можна готувати 2 чашки еспрессо одночасно.

• З`ємний блок заварювання кави.  

• Регулятор кількості води та міцності кави.

• Електронна система контролю температури. 

• Попереднє змочування кави для кращого смаку. 

• Регульований блок подачі кави для чашок різної висоти. 

• Автоматичне вимкнення. 

• Індикатор закінчення води та кави.

• Ємкість контейнеру для зерен: 200 г. 

• З`ємний контейнер для води (1.8 л). 

• Автоматичні програми очищення та декальцинації. 

• Програмована жорсткість води. 

• Панель для чашок. 

• З`ємний піддон для крапель. 

• Електронний термостат пари та кави. 

• Функція енергозбереження та очикування. 

• Перемикач нульового споживання електроенергії.

• Система «Капучино».

• Інтегрована кавомолка із 13 ступенями помелу. 

• Приготування кави із зерен та меленої кави.

• Можна готувати 2 чашки еспрессо одночасно.

• З`ємний блок заварювання кави.  

• Регулятор кількості води та міцності кави.

• Попереднє змочування кави для кращого смаку. 

• Регулятор висоти дозатора для чашок різного розміру.

• Автоматичне вимкнення. 

• Індикатор закінчення води та кави. 

• Індикатор заповнення ємкості для кавової гущі.

• З`ємний контейнер для води (1.8 л).

• Автоматичні програми очищення та декальцинації. 

• Програмована жорсткість води. 

• З`ємний піддон для крапель. 

• Новий термо-блок: для приготування кави за іде-
альних та постійних температур. 

• Електронний контроль температури. 

• Функція енергозбереження та очикування. 

• Перемикач нульового споживання електроенергії.

• Програмування жорсткості води.

• Індікація заповнення ємності для ковової гущі.

• З`ємний контейнер для води (1.8 л). 

• Автоматичні програми очищення та декальцинації. 

• Панель для чашок. 

• З`ємний піддон для крапель. 

• Функція енергозбереження та очикування. 

• Перемикач нульового споживання електроенергії. 

ESAM 4200.S Колір: сріблястий. 

ESAM 4000.B Колір: чорний.

ESAM 4200.S        ESAM 4000.B

ESAM 3000.B ESAM 2600.B



Габарити                 мм 285x420x405 285х420х380 285х420х380 195х475х345 283х441х345 238х430х340 238х430х340 238х430х340 238х430х340 238х430х340 238х430х340 238х430х351 280х405х360 280х405х360 280х405х360 285х375х360 285х375х360

Вага                        кг 13,5 12,5 13,5 11 11,5 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10,5 10 10

Потужність           Вт 1350 1350 1350 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1350 1450 1350 1350

Клас енергоспоживання А А А А А А А А А А А А А А А А А

Тиск   помпи         бар 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Система «Автокапучино/Лате/Мак’ято/Молоко» • • • • •

Система «Автокапучино/Лате/Мак’ято» • ESAM04.350S

Система «Автокапучино» • • • 

Система  «Капучино» • + лате • • + лате • • • • •

Функція приготування горячого шоколаду •

Функція «Long coffee» • • •

Ємкість для молока з кнопкою самоочистки • • • • • • • •

Налаштування кількості та міцності еспрессо • • • • • • • • • • • • • • • • •

2 окремих помпи для кави та чаю • • • • • • • • • • • • • • • • •

Сенсорне керування • • • •

Дисплей LCD • • • • • • • •

Перемикач подачі пари та гарячої води для чаю • • • • • • • • • • • • • • • • •

Використання меленої кави та кави в зернах • • • • • • • • • • • • • • • • •

Об’єм резервуара для води                              л 1,4 1,8 1,8 1,3 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

Об’єм відсіку для зерен кави                           г 250 250 250 160 250 250 250 250 250 250 250 250 200 200 200 200 200

Інтегрована кавомолка. Кількість ступенів помелу 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Регулювання під висоту чашки (мін./ макс.)                   мм 88/140 95/155 95/155 95/155 87/142 86/142 86/142 86/142 86/142 86/142 86/142 86/142 90/120 90/120 90/120 75/105 75/105

Автоматична програма очистки/декальцинації • • • • • • • • • • • • • • • • •

Панель для підігріву чашок • • • • • • • • • • • • • •

Підсвічування чашок • • •

Фільтр для води • • • •

З'ємний заварювальний блок • • • • • • • • • • • • • • • • •

Функція енергозбереження • • • • • • • • • • • • • • • • •

Режим очикування • • • • • • • • • • • • • • • • •

Піддон для крапель • • • • • • • • • • • • • • • • •

Програмування вмикання / Автовимикання • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / • • / •   / •   / •   / •   / •   / •   / • • / •   / •   / •

Корпус з неіржавіючої сталі • • • • •

Термін гарантійного обслуговування 2 роки 2 роки 2 роки 2 роки 2 роки 2 роки 2 роки 2 роки 2 роки 2 роки 2 роки 2 роки 2 роки 2 роки 2 роки 2 роки 2 роки

Країна виробник Італія Італія Італія Італія Італія Італія Італія Італія Італія Італія Італія Італія Італія Італія Італія Італія Італія

CУПЕРАВТОМАТИЧНІ   
КАВОМАШИНИ DELONGHI
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EС 850
Кавоварка еспрессо

KG89
Жорнова кавомолка

KG59
Жорнова кавомолка

EС 820
Кавоварка еспрессо

• Cистема «Автокапучино» 

• Тиск помпи: 15 бар.

• Приготування меленої кави.

• Автоматичне промивання системи «Автокапучино».

• Швидке приготування еспрессо (40 с).

• Приготування порційної кави.

• Поверхня для підігріву чашок.

• Корпус із металевими та хромованими деталями.

• Вибір рівня помолу кави.

• Вибір кількості меленої кави 
до 12 чашок.

• Контейнер для зерен кави:  
120 гр.

• Подвійний система безпеки.

• Прозора верхня кришка контейнера  
для кавових зерен.

• Змінний і прозорий контейнер для меленої кави.

• Відсік для зберігання шнура.

• Корпус з елементами з нержавіючої сталі.

• Вибір рівня помолу кави.

• Вибір кількості меленої кави 
до 12 чашок.

• Контейнер для зерен кави:  
120 гр.

• Подвійний система безпеки.

• Прозора верхня кришка контейнера  
для кавових зерен.

• Змінний і прозорий контейнер для меленої кави.

• Відсік для зберігання шнура.

• Cистема «Капучино» 

• Тиск помпи: 15 бар.

• Приготування меленої кави.

• Швидке приготування еспрессо (40 с).

• Приготування порційної кави.

• Поверхня для підігріву чашок.

• Корпус із хромованими деталями.

Еспрессо кавоварка для тих, 
кто хоче відчути себе  

справжнім бариста



www.delonghi.ua


